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 يبه دلا ظفاحلا

A 

 رص ٭

 هلآ ىلعو «ميركلا يبنلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «ميلعلا هلل دمحلا

 ثوحب بقاعتب ع ونتتو نيثحابلا راكفأ قحالتب اجضن دادزت مولعلا نأ ىضخي الف

 زكترت اهيلعو ءاهؤاقشو اهتداعس نوكت اهنم ممألا ظوظح رادقم ىلعو «نيصحافلا

 .اهؤاقبو اهتايح

 مهوأش ىمترم ىلإ قبسي الو «قحال اهيف مهقحلي ال مهدجم مايأ نوملسملا ناكو

 :قناس انف

 اهنم اولخ ناك نمو «ةيعونلا هتيهامب هتلص نوكت اهب ءرملا ةيانع ردق ىلعو

 يف ال هل ةميق ال «عونلا دارفأ نيب سوسدم لاثمتو ء«ةيرشبلا ةروصلا يف لكيه وهف

 .عرشلا ريدقت يف الو لقعلا رظن

 ينب نم دعي نأ قحي ال نم ةليخم يف الإ ناعفادتي ال ناقيقش نيدلاو ملعلاف
 .ناسنإلا

 هنع ديعب وهو نيدلاب رهاظتي نم نيب ملعلا ضهاني نم ىرن نأ انيلع زعي
 ملعلا يف يعد وهو نيمكلا يف ءادعلا هبصاني نم مالحأ فخستسن امك «لهاج دماج

 .ةليذر لك لسنت امهنمو ءةليضف لك ةفآ امهالك .لماخ دماخ

 بهادملاو حمولعلا يف هِءارأ هيف نيبي يبهذلل فيطل ء رج (ملعلا لغ ز) و .اده

 عامسألا يف ولحي سلس بولسأب «بلاطملا كلت وفص ردكت تافآ نم اهيرتعي دق امو

 مولعلاب يبهذلا ةلص غلبم ىلع ميركلا ئراقلا هب لدتسي «عاجسألا ةفرطتسم ةجهلو

 له هل رهظيو «هرشاعو هعم شاع هنأك ةيملعلا هتايح هيدل لتمتيو ءاهيلع ملكت يتلا



 بلطلاو ملعلا لغز نايب

 ىلع لايجألاو تاقبطلا فلتخم يف ؟لاجرلا مجارت يف همكح ىلع لزني نمم وه
 يف نيرخأتملا ةماع ع زفي هيلإو «لوصأو عورفو لوقعمو لوقنم نم مهمولع توافت

 ليوعتلل دبال نكل «كلذ ةفرعم يف ةعاربلاب هل اورقأ ثيح نيمدقتملا ءاملعلا مجارت

 غلبم نم ةنيب ىلع نوكن نأ اهتمئأو مولعلا لاجرل هنزو يف خرؤملا رايعم ىلع

 يف هاوتسم نود عيفرلا هنازيم عضي ال ىتح ؛مهفراعمو نيمجرتملا مولعب هتكراشم
 ر نا د ر ر ار و

 هتكراشمو «نيرخأتملا نم فلسلا ىلإ يمتني نم عربأ نم ناك نإو يبهذلاو
 لاجرلا ءامسأ ةفرعمو ثيدحلا يف ريصق ريغ هعابو «تاءارقلا مولع يف ةيوق
 نوكي نأ مزليف ؛هلوصأو هقفلا ىتح مولعلا ةيقب ىلإ تافتلالا نع ديعب هنكل مهتايفوو
 عم «هل مجرتيو هخرؤي نم ملع يف ظحلا نم هل ام عم ًانزاوتم هرايعم ىلع دامتعالا

 دصقلا ودعن الو . جردو اهيلع بش ءارآ اهتدلو ءاوهأ نم هيلع بلغتي دق امل هبنتلا

 .هل امو هيلع امیف هیر لكلو ءةلاسرلا هذه ىلع قيلعتلا يف



 يبهذلا ظقاحلا

 DE CD وه
 4يا ميلا هللا مسو

 فضا نالا ها لغ اشو ها خلا

 :هبنجتف باعيو مذي ام ةمألا ءاملع نم ةفئاط لك يف نأ ملعا

 ديوجتلاو ةءارقلا ملع)

 ىس ئراقلا دوجملا ا ىلا يدؤي دئا ز ريرحتو عطنت مهيف :ةدوجملا ءأ رقلاف

 نع كلذ هلغشي ثيحب اهديوجت يف عطنتلاو «فورحلا ةاعارم ىلإ ةمهلا فورصم

 EE «یلاعت ہا باأتک يناعم ربدت

Eنونحلي نيملسملا ناتو ‹تقملا نيعب مهيلإ رظنيف ذ و «یلاعت هللا باتک ظافحب  

 .ةءارقلا ذاوش الإ نوظفحي ال ءارقلا نأبو

 امّأو «حلاص ريغف كملع امأف !؟تملع اذامو !؟تفرع اذام تنأ يرعش تيلف

Eكر دو ا ا و  

 .ءايرلاو لهجلا ةدقرم نم كظقويو كدشر

 هب عفتني دق فوخو بلقب مهنم أرق نم ءالؤهو طيطمتلاو مغنلا ءارق مهدضو

OER E 

 د د و

 ا ا د ق ا ةوالتلا

 .تاءارلا قيقرتو

 ةزمح فوقوو دودملاو ةلامإلا طرفو قيقرتلاو ظيلغتلا نم انفعاو لجر اي ارقا

 !؟اذه مک یلإف



 بلطلاو ملعلا لعز نايب

 وب" انأ :هسفن ىلع يدانو فالخ لكب ىتأو «ليهستلاب ع ٌوّهتلاو تكسلاو هوجولا

 .')ةدئفألا چ صاصرو ا ل

 اذإ نوملسملا عسي هب يذلا ميكحلا نآرقلاب اهقلعتل مولعلا فرشأ نم تاءارقلا مولع ()
 .ايرهظ مهءارو هوذبن نإ ءاقشلاو ناوهلا نوقليو «نيرادلا نوئش يف هتیادهب اومصتعا

 لسب نورقلا ىدم ةمألا ىلع اهرتاوت ةمادإ بجي نآرقلا ضاعبأ تاءارقلاو .مزال متح ديوجتلاو

 امك اعيمج نومثأي الإو ءرتاوتلا دح اغلاب مهنم اهب نيمئاقلا ددع نوكي نأ :رطق لك لهأ ىلع
 ةءارقلا ملع يف هرمع نم أرطش فرص نمم فنصملاو .ءاملعلا نم نوققحملا كلذ ىلع صن

 دارأ امتإو .تاءارقلا مولع نأش مظعل نيردقملا ربكأ نم وهف ءهيف ةيوق ةكراشم هل لصح ىتح

 هدصق نوكي نأ هاشاحو .اهنع مهعدرو ملع اهنم ولخي ال يتلا تافآلا ىلع نيرتغملا هيبنت انه

 مهرثك مويلا لبقو مويلا مهتلق ىلع نيملسملا راصمأ يف ليلجلا ملعلا اذهب نيمئاقلا مئازع طيبثت
 .مهمادأو هللا



 يبهذلا ظفاحلا

 (تيدحلا ملع)
 يف الو ثيدحلا ةفرعم يف مهل ةمه الو نومهفي ال مهبلاغف :نوثدحملا امأو

 ىلع عامسلا يف مهتمه امتإو ءةبسنب مهدنع عوضوملاو حيحصلا لب «هب نيدتلا

 الو «ثيدحلا بادآب نوبدأتي ال ءةياورلاو ءازجألا نم ددعلا ريثكتو «خويشلا ةلهج

 دعبأ هيوري ىتم هثدحت هسفنو ءزجلا عمسي نآلا «عامسلا ةركس نم نوقيفتسي

 لوقي يروثلا نايفس روذعم ءكلمع اوسأ امو كلمأ لوطأ ام كحيو !؟ةنس نيسمخ

 لاق ديز نب دامح انثدح شادخ نب دلاخ انثدح :يبلغتلا فسوي نب دمحأ هاور اميف

 ريخ يأو لاو قدص .ريخلا بهذ امك بهذل اريخ ثيدحلا ناك ول :يروثلا نايفس
 نیدت الو ء')هیلقان نع ٹحبت الو هیلفت ال تنأو هیهاوب هحیحص طولخم ثیدح يف
 .هب یلاعت هلا

 نم ثيدحلا دوصقم غامسلاو بلطلا ثدحملا ديفي امف اننامز يف مويلا امأ

 .ىلاعت هللا ريغل هللاو اذهف «يوريل عامسلا ةدئاف لب ءهب نيدتلا

 ةفرعم امهدحأ نارطش ثيدحلا :اولاق لب .ةرخأتملا راصعألا يف ىودجلا ليلق ةياورلا درجم (1)

 نمف نيدلاب هقفلا لهأ دنع هيلع يه ام ىلع هيناعم ةفرعم رخآلاو «هجولا ىلع هتاور لاوحأ

 نمم لقو .هعمس امك هعمس ام ىدأ ولو كلذ ردقب ثيدحلا يف رصق دقف امهدحأ يف ارصقم ناك

 دقو ءلاجرلا نم ذاذفأل الإ لانملا بعص نيرطشلا نيب عمجلاو «تاقبطلا عيمج يف طرشلا يفي

 ضعبل لاق هنأ هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا نع "نوحشملا كلفلا" هباتك يف نولوط نبا لقن

 "ألا" يف يوري هسفن هارت ام أريثك لب ."تاهيه ثيدحلاو هقفلا نيب عمجت نأ ديرتأ" :هباحصأ

 يفنلا يفرط نم ءيشب مزجي الو كلذ وحنو تبث نإ وأ حص اذإ ذخآ هبو :لوقي مث اثيدح
 مل نإو ءاتفتسالا مهاوتف قبست نمب نرتغت الف هللا نيد يف عرولاو ينأتلا ةياغ اذهو «تابثإلاو
 .ءاهقفلا ةمئألا كئلوأ لاعن اوبراقي



 — بلطلاو ملعلا لغز نايب

 امرجم نكت ال اذه ايف «قدصتي نأ نسحي الو «شئاشحلا شرق الو شحاوفلا بنتجي
EE 

 «(نيحيحصلا نيب عمجلا) :الوأ خسني نأ هل يغبني مويلا ثيدحلا بلاطف

 فيلات ليصحت نم رثكيو «مهيف رظنلا نمديو ء'(ءايضلا)و ء(قحلا دبع ماكحأ)و
 .'هسردو ماملإلاك رصتخم نم لقأ الو ةعفان اهنإف ؛يقهيبلا

 ثيداحأ هيف عمج ٠۸۸( ةنس ىفوتملا) يسلدنألا يديمحلل وهف (نيحيحصلا نيب عمجلا) امأ (1)

 ىسلإ ركب يبأ دنسمب أدتباف «تاقبط سمخ ىلع ةباحصلا ديناسم ىلع اهبتر «داجأو نيحيحصلا

 فذح .ءاسنلا مث «نيلقملا مث «نيرثكملا مث ةرشعلا دعب نيمدقملا مث ءةرشبملا ةرشعلا مامت

 نوتملا يف امهدارفنا عقاومو نيخيشلا قافتا نطاوم نيعو «بحاصلا نع عباتلا الإ ديناسألا

 تاكاردتسسالا) اميسس ال ينطقرادلا بتك نم هيلع هبنت امم ًأذبن كلذ ىلإ فاضأو «ةاورلا نود

 ىلع يناقربلا يمزراوخلا ركب يبأ جرختسم)و .(يراخبلا ىلع يليعامسإلا جرختسم)و (عبتتلاو

 اونع نيذلا ظافحلا نم مهريغ بتكو ‹«(يقشمدلا دوغسم يبأل نيحيحصلا فارطأ)و «(نيحيحصلا

 وأ مسال نايب وأ حرش يف ةدايز وأ فوذحمل ميمتت وأ ضرغ ىلع هيبنت نم نيباتكلاب قلعتي امب

 ‹كسلذ ودنو امهنع ةياكحلا يف قيلاعتلا باحصأ ضعب مهول عبتت وأ دانسإ ىلع مالك وأ بسن

 مزلو ربلا دبع نبا ىلع عمس نمم اذه يديمحلاو .ةروكذملا بتكلا نم هداز ام لصألا نع زيمو

 رهاظتي ال حبصأو قرشلا ىلإ بره يرهاظلا بهذملا يف هخيش عم نحتما املو «مزح نبا

 الوانت لهسأو اعفن رشثكأ ناكل باوبألا ىلع هباتک بتر ناک ولو .دادغبب تام یتح هبهذمب

 ةنس ىفوتملا) يليبشإلا قحلا دبع ظفاحلل وهف (ماكحألا) باتك امأو .ماكحألا ثيداحأب نيلغتشملل

 نم هثيداحأ ىقتنا باوبألا ىلع بترم عفنلا ريثك عضولا فيطل باتك هل ىربكلا ماكحألاف ١(

 بسيغرتلا اهيفو ماكحألا ثيداحأ اهبلاغ كلذ ريغو ةبيش يبأ نباو ةسمخلا بتكلاو ًأطوملا

 ىلعو ةرم ثيداحألا ىلع ملكتي «ريسفتلا نم ذبنو نتفلا يف لمجو راكذألاو ةيعدألاو بيهرتلاو

 لخي مل كلذ عمو «متاح يبأ نبا للعو هننسو ينطقارادلا للعو يدع نبا لماك نم ىرخأ ةاورلا

 ماهيإلاو مهولا) هباتك يف ٠۲۸( ةنس ىفوتملا) يسافلا ناطقلا نب نسحلا وبأ اهدقتنا ماهوأ نع

 وهف ءايضلا باتك امأو .لاجرلا دقن يف هنم فورعم تنعت ىلع هيف داجأ (ماكحألا باتك يف

 يف سيل امم اهجرختسا ٠٤١( ةنس ىفوتملا) يسدقملا ءايضلل (ةراتخملا ثيداحألا) باتك

۸ 



 يهدلا طفاحلا خس س س ا

 نوبعلي نايبصلاو نوماني نيذلا ةخيشملا ةلهج ىلع عامسلا عفني ءيش يأف

 فحص ي ئراقلاو «نورباكيو نوسعني مهنم ريثكو «نوحزميو نوثدحتي ةبيشلاو

 ةكحض انيقب دقف انولخ هللاب 'نوقعاصتي عضرلاو "لاق امك وأ" :ريثكت يف هناقتإو

 .! رضي اذام معن ؟ثيدحلا لهأ مه ءالؤه :نولوقيو انيلإ نورظني لوقعلا يلوأل

 س

 حيحصتو .اهتلع دنفي ركذت ةلع اهل دايج ديناسأب ثيداحأ ركذي امبرو الوصوم نيحيحصلا
 مارحو لالح نم هقفلا ثيداحأب كلذ صخي نأ نسحيو «يذمرتلا حيحصت نم ابيرق دعي ءايضلا
 هرصنخ جرخأ) :ةملس نب دامح ثيدح لثم حيحصت يف لهاستي دق هباحصأ ءارآب هبشتل هنإف

 ًادتباو مهيلإ ديناسألا لاطأو ةباحصلا ديناسم ىلع هباتك بتر «(لبجلا خاسف هماهبإ ىلع
 عاري ملو مهئامسأ رابتعاب ءاجهلا فورح ىلع ةباحصلا ةيقب ركذ مث ةرشبملا ةرشعلا ثيداحأب

 ريغ نم حيحصلا عبتتل مهضعب غرفت ولو' :هلوقب ادشرتسم هباتك فلأ ناك نإو يديمحلا تاقبط
 .اعفن برقأ ناكل باوبألا ىلع هعمج ولو يديمحلا باتكل ةلمكتك هباتكو .'انسح ناكل نيحيحصلا
 اهلثم ةيعفاشلل عمجي مل ء(راثالاو ننسلا ةفرعم) اميس ال ةياورلا يف ةعتمم يقهيبلا بتك (1)

 اهعم جاتحيف ؛بزحتلا يف ةداجلا نع لودعو ماهوأ نع ولخت ال اهنأ الإ بهذملل راصتنالا يف
 يف دقنلا نسحو راثكإلا لجرل يلاعت هللا عمجي املقو ءاهدوأل اميوقت هوحنو (يقنلا رهوجلا) يلإ

 نم هيف عقو ام الول عفان رصتخمف ديعلا قيقد نبال "ماكحألا ثيداحأ يف ماملإلا" امأو .راثآلا

 هصيخلت يبلحلا ميركلا دبع بطقلا نسحأ دقلو «كلذ وحنو هجرخ نم ريغ يلإ ثيدحلا وزع
 خيش دنع اهسرد يلإ جاتحي بتكلا كلتل خسانلاف (ماملإلا صيخلتب مامتهالا) هباتك يف هحالصإو

 .طلغيف مهيلع ذخأ امب ذخأي الئل ةياردلاو ةياورلا نيب عماج نقتم
 ليجستل الإ نكت مل هدعبو هلبقو فنصملا رصع يف عيمستلا سلاجم يف دوشحلا كلتو (2)

 وأ اورضح مهنأب -ءاسنو الاجر الوهكو ابابش ًانايبصو اعضر- عامسلا قابط يف مهئامسأ

 خيشلا اذه نع رهد يضم دعب باتكلا كلذ ءالؤه نم شاع نم يوريف ينالفلا باتكلا اوعمس

 ةءارقل ركاذ الو خيشلا ظفلل طباض ريغ قابطلا كلت يف همسا ليجست ىلع ًادانتسا عمسملا

 نيمره ةيلاعلا ديناسألا يف لاجرلا نوكيو .اذكهو -تازاجإلا يف لهاستلا نع لست الو- ئراقلا

 ولعت ةقيرطلا هذهبو بلاغلا يف عامسلاو لمحتلا نيح انايبص وأ اعضرو عيمستلا دنع نيطلخم
 دعب ناك نم ينعي) بابلا اذه نييلت يسفن ىلع تحتف ولو :نازيملا يف فنصملا لاق .مهديناسأ

 نأشلا اذه نوفرعي الو «نووري ام نوردي ال نورثكألا ذإ ليلقلا الإ يعم ملس امل (ةئامثالث ةنس
۹ 



 س و

 نم اريخ ناكل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا راركت الإ قبي مل ولو
 .نيلفاسلا لفسأ يف يدرتو ءنيقيلاو ناميإلا درطتو «نيدلا داضت يتلا ليواقألا كلت

 ناك مهلئاوأف «ثيدحلا لهأ تيأر الو «ةحئار مالسإلل تممش امف روذعم كنكل

 رشبلا ديس موصعم نع موصعم دحاو ىلاعت هللا نيبو هنيب دانسإلا يلاع خيش مهل

 ةريره يبأو دوعسم نباو رمعو ركب يبأ لثم هبلطف «لجو زع هللا نع ليربج نع
 اوبصتناو مهدنس العو مهرامعأ تلاط نيذلا سانلا ةداسو سابع نباو ظفاحلا

 يبعشلاو يرصبلا نسحلاو بيسملا نباو قورسم لئم مهنع لمحف «ةعيفرلا ةياورلل

 ةدابعلاو قدصلاو ةياردلاو ةياورلا بابرأو ثيدحلا باحصأ نم مههابشأو «ةورعو

 ةداحج نباو شمعألاو ةداتقو يرهزلا لثم مهتبلط نم نيدلا «ةداهزلاو ناقتإلاو

 رمعمو يروثلاو يعازوألا مهنع ذخأ نيذلا ةداسلا كئلوأو «نوع نباو بويأو

 نب ىيحيو كرابملا نبا خايشأ نم مهاوس قلخو «ثيللاو كلامو ةدايزو ناداّمحلاو

 ثيدحدلا العا نم ةدعو ‹«يبنعقلاو يعفاشلاو مدآ نب ىيحيو يدهم نباو ناطقلا

 ةمثيخ يبأو نيعم نب ىيحيو ينيدملا نباو قحسإو لبنح نب دمحأ لثم مهفلخ نيذلا

 دواد يبأو ملسمو يراخبلا ةخيشم نم مهيلي نمو «رادنبو بيرق يبأو ريمن نباو

 ةميزخ نباو ةرزج حلاصو رصن نب دمحمو متاح يبأو ةعرز يبأو يئاسنلاو

 .فيرشلا ملعلا ةلقنو ظافحلا نم فولألا مهنم دحاولا نمزلا يف قئالخو

 لزي ملو ءةثلاثلا ةئاملا ىلإ ةبسنلاب ةعبارلا ةئاملا يف نأشلا اذه صقانت مث

 راغص َريظن مهتلق ىلع نيثدحملا نم مويلا انتقو يف نم لضفأف «مويلا ىلإ صقني

 .مهترثك ىلع نامزلا كلذ يف ناك نم

 نيرتغملا بتع) انباتك يفو .ها .ربكلا يف مهدنس ولع ىلإ جيتحاو ءرغصلا يف اوعمس امنإ

 .بئارغو بئاجع ىرت (نيرمعملا ةلجاجدب



 يبهذلا ظفاحلا

 نسم ثيدحلا يف لضفأ ميدقلا نمزلا يف يأرلابو هقفلاب روهشم لجر نم مكو
 .اننامز ةخيشم نم رثألاب فرعأ ءامدقلا يملكتم نم لجر نم مكو «نيرخأتملا

 يقت اهملاعو رصم رايد يضاقك ةفئاط الإ ثيدحلا باحصأ نم انكردأ امف

 نم انكردأو .مهوحنو ء(يليبشإلا) ح رف نب دمحأ ندلا تاهنش خيشلاو «يرهاظلا نبا

 .ظفاحلا دبع خيشلاو ءزابخلا نب نيدلا مجنو «يقوقدلا نب نيدلا باهش ةبلطلا ركع

 يزملاك رثألاب نونتعيو «نأشلا اذه نومهفي سانأ تقولا يف ىلاعت هللا دمحنو

 حالصو «ةعامج نب نيدلا ردب ةاضقلا يضاق نباو «يلبنحلا نيدلا سمش يضاقلاو

 مأ) مامإ نباو «يناولا نب نيدلا نيمأو «رخفلا نب نيدلا رخفو ‹«يئالعلا نب نيدلا

 مهاوس ةعامجو «ليلخ نب هللا دبع يديسو «يسدقملا نيدلا بحمو «حلاصلا (كلملا

 يلعو بهو ضهن نم ديعسلاو بحأ نم عم ءرملاو رتسي هللا .ءاثغلاو ركعلا مهيف

 .يداهلا قفوملا لاو بكأ ةعاطلا



 بلطلاو ملعلا لعز نايب

 هسک ام ا)

 عرستلا نم مهوتفمو مهتاضق ملس نإ لضفو عابتاو ريخ يلع ةيكلاملا ءاهقفلا

 ينأتيو «ىلاعت هللا بقاري نأ هيلع نيعتي يتفملاو مكاحلا نإف ءريفكتلاو ءامدلا ىلإ

 ديلقت مهيلع بجوأ ام ىلاعت لاف ءءامدلا ةقارإ يف اميس الو ءديلقتلاب مكحلا يف

 دحأ لك :يلاعت للا همحر كلام مامإلا لاق امك اوكرتيو اوذخأي نأ مهلف «مهمامإ

 .ملسو هيلع هللا يلص ربقلا اذه بحاص الإ كرتيو هلوق نم ذخؤي

 ؟كتجح امف نالف مد تحبأ مل كلأسف ىلاعت للا يدي نيب ادغ تفقو اذإ اذه ايف

 يبنلا نأ تبث «كمامإ ديلقت كيلع تبجوأ انأ امف :كل لوقي .يمامإ تدلق :تلق نإ

 :ثيدحلا يفو «« ءامدلا يف سانلا نيب ىضقي ام لوأ » :لاق ملسو هيلع هللا يلص

 اقيدنز هتيأر نم «معن .« مارح مدب ًدنتَي مل ام هنيد نم ةحسف يف ءرملا لازي ال »

 كبلق يتفتست نأ دعب ىلاعت هللا هجو ءاغتبا همد قرأو هيف هللا قتاف ىلاعت هلل اودع

 . )هيف هللا ريختستو

 هرسش ةلازإ نكمي ال نيملسملا نيب همومس سد يلع رمتسملا مالسإلاب رهاظتملا قيدنزلا (1)

 نولتي نأ ىشاحتي ال هنأل ةقدنز ىدبأ املك -ايندلا مكح رابتعاب- هتبوت تلبق اذإ ابلاغ هداسفو

 ةبوت فرعت ال :كلام لاق ةمث نمو «تباث أدبم ىلع رقتسي الو رهظم لكب رهظي نأو نول لكب

 اونمآ نيذلا نإ) :ىلاعت هلوق رهاظب اذخأ .ها .هتبوت لبقت الو ءةبوتلا ىدبأ نإو لتقيف قيدنزلا
 لدب نميف ثيدحلا رهاظبو (مهل رفغيل هللا نكي مل ارفك اودادزا مث اورفك مث اونمآ مث اورفک مث
 يضر ةباحصلا نم هقفاو نمو رمع هيلع امل افلاخم ناك نإو ىسوم يبأ نع ىوري امبو «هنيد

 مسلو نييوضوفلا ةقدانزلا رمأ لحفتسا اذإ كلام لوقب ذخألا ىلع نوملسملا ىرجو .مهنع هللا

 قح يف يسابعلا هللاب رهظتسملا مايأ دادغبب اولعف امك ةمئألا ةيقب لوقب مهرورش عفد نكمي
 ةحلصم تبجوأ ثيح ةينطابلا بانذأ قح يف ةيديبعلا ةلودلا لاوز دعب رصمبو ةطمارقلا

 ةيقب اعباتو زاوملا نباو دلخم نب يقب ةبراغملا ةمئأ نم هفلاخ دقو كلام لوقب ذخألا نيملسملا
 ةحلصم بجوت دق يتلا ةلأسملا هذه يف ةيكلاملا ةداسلا ىلع مهضعب تكني دقو ةمقألا

 ريقفلا راصتنا) يفو ملعلا لهأب قيقحب ضيرعتلاو تيكنتلا اذه سيلو ءاهب ذخألا نيملسملا
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 یهدلا فال ص ا

 تدرأف ةوبنلا بناج يف بعص مالك يف عقو الجر تعمس ينإ :(كلام ريبكلا مامإلا بهذمل كلاسلا

 ةيعلاملا ىلإ هب حر :يل لاقف ةصقلاب هتربخأو (رجح نبا ينعي) يعفاشلا ةاضقلا يضاقل هعفر
 الو ىوعدلا عمسي نأ هقح ناك هنأل هبهذم ةفلاخم ىلع بصعتلا هلمحو كلام ةبقر يف اهلعجاو

 اهلبقي ال كلام بهذمو ءةبوتلا لبقيل هبهذم ةحصو هأطخ دقتعي بهذمب لتقلل لجرلاب ضرعي
 ةقر هنيد يف نم ناكو .هإا .كلام ىلع بدألا ءاسأو هدقتعم ىلع ًأطخ لتقلل لجرلاب ضرعف

 .مهيلإ ءاضقلا ناك مايأ ةيكلاملا ةاضق نم ادج فوختي
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 بلطلاو ملعلا لغز نايب

 (هيفضحلا)

 نم اوملس نإ مهلثم نم ُريخلاو ءءاكذلاو يأرلاو قيقدتلا ولوأ ةيفنحلا ءاهقفلا

 يتلا لئاسملاب لمعلاو ءةالصلا رقنو ةاكزلا لاطبيإو ابرلا ىلع ليحلاو ليحتلا

 .'اهفالخب ةيوبنلا صوصنلا نوعمسي

 ضرمو هنيد فعض نمم الإ ردصي ال ماكحألا عيرشت يف مكحلا ءاغلإ ىلإ يضفملا ليحتلا (1)
 ال ةفيطل ريبادتب لطاب قاقحإ الو قح لاطبإ ريغ نم قزآملا نم صلخملا بلطت امأو هنيقي
 نيسيبتو ءهيلع مهفلخو ةمئألا فلس ىرجو «هيلإ هلوسرو هللا بدن اممف «صوصنلا عم مدطصت
 ىلع نيهقفتملا ًارجأو «هانفلسأ ام ىلإ يدؤي الأ طرشب ءاكذ ةوقو ةعارب ىلع لدي كلذ هوجو

 ال ةذاش لاوقأب ءاقفإلا ميمذلا ليحتلا هوجو نمو ءءاضقلاب ةلص مهمودأ ليحتلا يف عسوتلا

 عقي نمو ءاهفرخزو هومملا اهجرهب امهم دقنلا مامأ ىوقت ال ةفيعض تاياوربو ججحلا اهمعدت

 ةيعرش ليحب ديشرلاب لصتا هنأ نم فسوي يبأل ىزعي ام امأ «هبيسح هللاف عرو ةلقب اذه هنم

 ءاضقلا يلو هنأل -صخرب ديشرلا كلام صيصختك- هيلع قلتخم بذكف ءاضقلا هالوف اهب هباجأ

 نكي ملو هريغو يناعمسلا هركذ امك ديشرلا نمز يف هيلع رمتساو يداهلا دهع يف ديشرلا لبق
 يبهذلا ىفلأ دقو ءةفورعملا هتريس نمو «هل (جارخلا باتك) نم رهظي امك ةاباحملا هلالخ نم

 فرع نمم يبهذلا نأ عم هيرطيو هعروو هدهزو هملع ىلع هيف ينثي اصاخ اءزج هتمجرت يف

 ركذ دند نييزورملا خيرات يف بعصم نب سابعلا هركذ ام امأو .ءالؤه مجارت يف داصتقالاب

 :نسحلا نب دمحمل تلق :لاق ةسبنع نبا ليقع نع ىسيع نب فسوي انثدح :ةسبنع نب ليقع
 نم لقأ لاءلا يدنع ناك اذإ تلق لاق ؟اذه فيك لاق .نينس ذنم ةاكزلا يلع بجت ملو الام يل نإ

 ال لوهجم ةسبنع نبا نأل دودرمف .ها .هيقفل كنإ لاق يدلول بهأ لوحلا لوحي نأ لبقف ةنس

 يذلا وهو ليبقلا اذه نم ءيش دمحم بتك يف سيلو ةياورلاب الو باحصألا دنع هقفلاب فرعي
 ىلع عيبلا اذه فسوي يبأ زيوجت اولمحو .ميمذ يدنع لابجلا لاثمأك اذه :ةنيعلا عيب يف لوقي
 هفلأ ءزج يف يبهذلا لاقو ءةلأسملا يف قافتا ىلع احبصأف ء«هبحاص ىلإ نيعلا دوع مدع ةروص

 ةعامس زب دمحم نع نارمع يبأ نب دمحأ نع يواحطلا قيرطب نسحلا نب دمحم ةمجرت يف
 يقلأ امنإ اذبتك نم سيل (ليحلا باتك ينعي) باتكلا اذه :لوقي نسحلا نب دمحم تعمس :لاق هنأ
 ملو دهعلا كلذ يف سانلا نم مهعرو لق نم هلوادتي ناك ليحلا يف اباتك نأ ديري .ها .اهيف
 .كلذك سيلو ةفينح يبأ باحصأ بتك نم هنأ اونظف «باتكلا يف اروكذم فلؤملا مسا نكي
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 يبهذلا ظفاحلا

a SES 

 .هضرعو هنيدل ًأربتسا دقف تاهبشلا ىقتا نمف «كبهذمب

 نإو «تنأ تنأف ةيحضألاو رتولاو هايملاو ةراهطلا يف كبهذمب تلمع اذإف
 ءلاح لك ىلع كبهذمل راصتنالاو ءارملاو لادجلا هقفلا بلط يف كتمه تناك

 لوق ةن كنظأ امف «يويند هقف اذ لب ًايورخأ اهقف اذ امف ءولعلاو سرادملا ليصحتو

 ءاهلوقتو طلغت 2 أ راف كف هةمو كب ول علا تمت ىلاغت هللا يدي نا دغ

 امك رانلا ىلإ ابوحسم كب رمؤي مث «ليق دقو ملاع لاقيل تملعت امنإ تبذك كل لاقيف
 .حيحصلا يف ملسم هاور

 كل ليلد ال كناف «ىلاعت هللا ىلإ اهبح اهبحأو بهاذملا لضفأ كبهذم نأ دقتعت الف

 مھلو ءریٹک ريخ ىلع مھلک مھنع ہللا يضر ةمئألا لب ءاضيأ كفلاخمل الو كلذ ىلع
 .ةلأسم لك ىلع رجأ مهئطخ يفو «ةلأسم لك ىلع نارجأ مهباوص يف

 ام بلاغ يتلا ةدودعملا لئاسملا نم ةفينح يبأ ىلع ةبيش يبأ نبا دقتنا ام ىلإ ريشي هنأك (1)

 ةمئألا لوصأ فالتخال كاذ دنع حجرتي ال ام اذه دنع حجرتيف ثيدحلا فلتخم مسق نم اهيف درو
 ىلع ىفخت دق ءاهقفلا كرادم ةقدو ءاهيلإ عجري ةصاخ بتك لئاسملا كلت صيحمت يفو .كلذ يف

 لوصأو لدجلاو فالخلا ملع يف ناقتإلا ىلإ عوضوملا اذه جاتحيف «مكحلا يف نوعرستيف ةاورلا
 يف ةمكلا فالتخاو ءاهريسفتو ماكحألا تايآو اهللعو ماكحألا ثيداحأ يف عسوتلا عم هقفلا

 ودعي نأ هل قحي ال كلذ ةلمج يف لجارلاو ءاهوحنو حيجرتلا هوجوو رابخألا لوبق طورش
 فلاخي مل ًاعطق ةفينح ابأ نإ :ةضورلا رصتخم حرش يف يلبنحلا يفوطلا مجنلا لاق «هروط
 هججحو ةحئال ةحلاص لئالدو «ةحضاو ججحب ءًاداهتجا اهنم فلاخ اميف فلاخ امنإ ءادانع ةنسلا

 ها .هوفلاخم اهنم فصتني نأ لقو «ةدوجوم سانلا نيب
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 بلطلاو ملعلا لعز نايب

 (ةيحفاشلا)

 عابتا ىلع ينبم مهبهذم سأف نيدلاب مهملعأو سانلا سيكأ نم ةيعفاشلا ءاهقفلا

 ةه ةر 0 فلا باحصأ سوؤر نف اقا و ؛ةاضتملا ةتباثلا تيااخ الا

 ريخب تنأف لهجلا كسفن نع عفدتو هب هللا نيدتل هبهذم اذه اي تلصح نإف

 ةصلاخ ةين هذه الو ملعلا ةكرب اذ امف ةرخافلا بايثلاو ةيهافرلاو ايندلاو سرادملاو
 .ىلاعت هللا نع ةلفغو ءرزولل لمحتو ءرجألل لجعتو ءةرابع نسحب ملعلل عيب اذ لب

 ىردزتو «كنيبج قرعو كنيمي بسك نم لكأت ريخب تنكل ةعنص اذ تنك ولف

E ECA E CEالو سرادملا اورصبأ ام نيذلا فلسلا  

 اوضرو «سانلل هولذبو «مهملعب اودبعتو ءاوبلط ءاضقلل امل اوبرهو «تاهجلاب اوعمس

 ناك مكو «هيبنتلا" بحاص قحسإ وبأ مامإلا بيرق نم ناك امك «ةرسكو ماخ بوثب

 هللا دبع يديس مويلا ىرت امكو "جاهنملا" باتك بحاص نيدلا ييحم خيشلا نشا
 .ليلخ نبأ

 ةلأسم يف عزانت الو ءاقحم تنك نإو ثحبلا يف ءارملا رذحا ريدقت لك ىلعو
 كرلع ال ًافافك هنم توجن نإ كتداعس ايف «كملعب بجعلاو ربكلا رذحاو ءاهدقتعت ال
 .كل الو

 ملو اهيَقف يعفاشلا ناك :دمحأ نع متاح يبأ نبا قيرطب ءارفلا نبا هیوری ام ىلع دری اذهو (1)

 ةمامإلا هل ملست :كرادملا يف ضايع يضاقلا هلوقي ام ىلعو .ها .ثيدحلا يف ةفرعم هل نكت

 يعفاش فلؤملاو .ها .هب ةفرعم الو ثيدحلا يف ةمامإ هل سيلو «رابتعالا نسحو هقفلا يف

 .(مهحلطصم یلع) دقتعملا يلبنح عورفلا
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 هدا طفلا ا

 ةيميت نبا هل لاقي لجر نم َءاكذ ىوقأ الو املع عسوأ ينيع تقمر ام هللاوف
 دقو «نكمم لكب داهجلاو قحلا يف مايقلا عمو ءءاسنلاو سبلملاو لكأملا يف دهزلا عم

 لهأ نيب هوخأ تدجو امف «ةلواطتم نينس يف تللم ىتح هتشتفو «هنزو يف تبعت

 ‹بجعلو ربكل الإ هورفكو هوبذكو هب اوردزاو مهسوفن هتتقم امو «ماشلاو رصم

 .'رابكلاب ءاردزالاو ةخيشملا ةساير يف مارغلا طرفو

 هيلع ماق دقف -ةحماسملا هللا لأسن - روهظلا ةبحمو ىواعدلا لابو فيك رظناف

 بونذ نع نوزواجتي لب «هنم دهزأ الو هنم ملعأ الو هنم عروأب اوسيل سانأ

 امو ء«هبونذب لب مهتلالجو مهاوقتب هيلع .ّللا مهطلس امو مهئاقدصأ ماثآ و مهباحصأ

 يف نكت الف نوقحتسي ام ضعب الإ مهيلع ,ىزج امو ء«رثكأ هعابتأ نعو هنع هللا عفد

 .كلد نم بير

 هطلاخ نمو ...:ةنماكلا رردلا يف رجح نبا هلقن ام هقح يف يبهذلا هلوقي ام ةلمج نمو (1)

 تيذوأ دقو ءهيف يلاغتلا ىلإ ينبسني دق هفلاخو هذبان نمو «هيف ريصقتلا ىلإ ينبسني دق هفرعو

 ةيلصأ لئاسم يف هل فلاخم انأ لب ةمصع هيف دقتعأ ال انأو .هدادضأو هباحصأ نم نيقيرفلا نم

 يف هءارآ عزوي نأ سانلا مجارت يف يبهذلا ةداع نأ هيلإ هبنتلا بجي اممو .ها .ةيعرفو

 لسعلو «هبتك بياعم نم اذهو «مجارتلا يف هل رخآ باتك نع هل باتك ينغي الف هبتك ىلع لجرلا

 مهتايح سردي نأ لبق مهل مجرتي نم مجرتيف «مجارتلا فيلأت يف نيركبملا نم هنأ كلذ ببس

 .صحافلل ةبعتم هذهو ءهبتك ةيقب يف هتاف ام كرادتي مث هجولا ىلع

¥۷ 



 بلطلاو ملعلا لغز نايب

 (هلياضحلا)

 ءايندلا يف ظح ةلق مهلو ءةلمجلا يف نيد مهيفو ةعفان مولع مهدنعف ةلبانحلا امأو

 نم نوئيرب مهو «مهمزلي هنأبو «ميسجتلاب مهنومريو مهتديقع يف نوملكتي سانلاو
 .مهل رفغي هللاو ء'ردانلا الإ كلذ

 نمو «مهيف بلاغف اهانعم امأو «مهنيب ردان فنصملا لاق امك وهف ةيمسجلاب حيرصتلا امأ (1)

 نيقفو-ءلا نم مهريس راس نمو «يزوجلا نباو ليقع نباو نييميتلا اشاح ةنيبلا مهلاوقأ مزاول

 .هريغو ولعلا باتك يف فوشكم رهاظ دقتعملا يف فنصملا رمأو .مهنيب مه ام ليلقو

۸ 



 (وحنلا ملع)
 يف نعمُأ اذإ يوحنلا نكل ءهيلإ جاتحي نسح مهملعو مهب سأب ال نويوحنلا

 ىلاعت للا هلأسي الو ءًاباعل ًالاطب ًاغراف يقبو ءةنسلاو باتكلا ملع نم يرعو ةيبرعلا
 باسحلاو بطلاك عئانصلا نم ةعنصك وه لب «ةرخآلا يف هملع نع هذه ةلاحلاو

 مهيلع لماحتي الو «سانلا ىلع ربكتي مل اذإ بقاعي الو اهيلع باثي ال ةسدنهلاو
 .ةسفن ناصو «عضاوتو «ىلاعت هللا یقتاو



 س ا . . _ بلطلاو ملعلا لغز نايب

 (هخللا ميلع)

 يردي ال ئرقملاو ءةغللا يردي ال هيقفلا دجتف ءاننامز يف اومدع دق نويوغللا

 ءانتعالا يغبنيف «لهجو طيرفت اذهف «ثيدحلا ةغلب ينتعي ال ثدحملاو «نآرقلا ةغل

 .باطخلا مهفيل ةنسلاو باتكلا ةغلب

 نم اهريغو "حابصملا"و “حاحصلا راتخم"و "برعلا ناسل' لثم فلأ فنصملا رصع يف (1)

 سوماقاا" عمج ىلإ هقيرط يف دجنلا ناكو .اذه انمويل ةلوادتملا ةريغصلاو ةريبكلا مجاعملا

 امك ةغللاب ةيانعلل نيلصحملا ممه ضاهنتسا هدارم ناك اذإ الإ ىوكشلا هل قحي الف "طيحملا

 . يغبني

«e 



 يبهدلا ظفاحلا

 ` ريسفتلا ملع)

 هيفو ‹«يزارلا رخفلا ريسفت نوسردملا علاطي لب ريسفتلاب مويلا ينتعي نم لق

 يفشت الو «يدرتو ضرمتو ريحت اهنإف ءاهعامس يغبني ال تاكيكشتو تالاكشإ

 .ةيفاعلا ىلاعت هللا لأسن -'اليلغ

 نيب قحلا عيضيف ءادعاصف لاوقأ ةثالث اهنكل ةحيلم ريسفتلا يف فلسلا لاوقأو

 .نيينعم ظفللا لمتحا امبرو «نيتهج يف نوكي ال قحلا نإف "كلذ

 ملاعلا اهرسخ ريسافت نع لوقنلا نم هباتك يف دلخ امب ةمألا ءاملع ىلع ةنم ريبك يزارلل (1)

 عيلض ةضافإ لوقعملاب سمت ثاحبأ يف ضيفي ءذخؤي ام ضعب هريسفت يف ناك نإو «يمالسإلا
 ىسلع مهئارآ ريوصت يف عسولا غرفتسي ماصخألا عم فاصتإلا يف راظنلا نيب هلثم دجوي املقو

 دقق مهيلع درلا يف ذخأ اذإ ىتح هيلع مالكلا لوطيف ‹مهل رسيتي ال دق امب اهل لالدتسالاو هجولا

 يف اهضقن دق نوكيو عضوملا اذه يف اهضقني مل ءايشأ ىقبتف «مالكلا مامت لبق روتف هيرتعي

 يف لخدتو ةياورلا دح نع جرخت ثاحبأل اردص عستي ال نمم يبهذلاو ءهباتك نم رخآ لحم
 .ةياردلاو لوقعملا نمض

 ةفلتخملا لاوقألا هب ربتخي ًايلك ارابسم (ريسفتلا دعاوق يف ريسكإلا) يف يفوطلا مجنلا ركذي (2)
 .ةدرطملا ةفيطللا هتاركتبم نم وهو ءاهنم صلختلا هجو هب فرعتيف «ةياورلاب ريسفتلا يف

 .ددصلا اذه يف عفني امم حيجرتلاو ضراعتلا يف ةماعلا دعاوقلاو

۲١ 



 بلطلاو ملعلا لغز نايب

 (هقفلا لوصأ ملع)

 امو «عطقنا دق داهتجالا نأ معزي نم ايو «دلقم اي هب كل ةجاح ال هقفلا لوصأ

 رغ ف ده اكمال ها لرأي ةد و م

 يسف ةجحلا ةسفن ىلع بكرو «هسفن بعتأ لب ائيش عنصي مل همامإ ديلقت كفي حلو
 برض وهو «لابولا نم اذهف «لاقيلو فئاظولا ليصحتل هأرقي ناك نإو ء'لئاسم

 .لابخلا نم

 زجعي رغ رمغ لك نود دصومو ءرهدلا ىدم هيعارصم ىلع هلهأل حوتفم داهتجالا باب (1)

 عيمج يف ادهتجم حبصي كلذ عمو «بهاذملا نم بهذم ىلع هقفلا باوبأ نم باب قيقحت نع
 ديلقت اوراتخي الأ يف ةريخلا نيدلقملل نوكي الفأ ءاهلئاسم سوؤر ضعبب هنم ريسي ماملإب مولعلا
 هب قطن ام ىلع ملعلا لهأ تاقث لأسي ملعي ال نمو ءهملع ىلع يرجي ملاعلاف !دهتجملا اذه لئم

 .تئش امب كلذ تنأ مَنسو ءةمألا لمع رمتسا هيلعو ‹ةنسلاو باتكلا

 افرش هافكل طابنتسالا هوجوو ةمئألا كرادم يف رصبتلا ىوس ملعلا اذه دئاوف نم نكي مل ول (2)

 داهتجالاو دماجلا تحبلا ديلقتلا نيبو .اهفيز نم لئاسملا جئار رابتخا نكمي بسحف قليملا اذهبو

 ةداج نع جرخي نأ لوصألا سرام نم لكل مزلي سيلو .تاجرد ملعلا اوتوأ نيذللو «بتارم
 ددع ىلع ءاوهأو بهاذم كلذب لصحتي ىتح هتريصب هب ترانتساو هردص هب جلثنا اميف عابتالا

 اريثك هارت ثيح ديعلا قيقد نب يقتلا نسحأ دقلو «بل وذ ملعلا اذه صقتني الف ءءاملعلا صاخشأ

 .هيلع ىضقي الو يضقي يذلا وه هقفلا لوصأ :ماملإلا حرش يف لوقي ام
Y۲ 



 يبهذلا ظفاحلا

 (نيدلا لوصأ ملع)
 مالسإلا نيد لوصأ امهف ءةنسلاو باتكلا ظفح ىلع قبطنم وهو ميظع مسا اذه

 :لحنلا فالتخاب فلتخم وهف مسالا اذه يف فرعلا امأو ءالإ سيل

 ردقلابو هتافصبو هتکئالمو هلسرو هبتکو یلاعت للاب نامیإلا فلسلا نيد لوصأف

 يسلإ ةباحصلا لك نع يضرتلاو «قولخم ريغ يلاعت هللا مالك لزنملا نارقلا ناو

 .ةنسلا لوضأ م كاد ريغ

 فلسلا ناكو «قطنملاو لقعلا يلع هونبو هيف اوفنص ام وه فلخلا 5 واو

 نسم اهکرت هنم لئاسم يف ديدش فالتخا مهنیبو «')هنوعدبيو 4کلاس ىلع نوطحي

 كئلوألو نيد ءالؤهل لهو ءطحلا اذه يتأتي فيكف فلسلا دهع يف ادوجوم فلخلا ناك ام (1)

 لصأ يف ناذبانتم ناقيرف فلسلا نأ همالك لصحم نوكيف «ربكلا ىدحإ كلتل هّللات رخآ نيد
 يف ةنسسلا ةديقع نأ قحلاو .رخآلا قيرفلا مهضعبو نيقيرفلا دحأ فلخلا ضعب عبات دقتعملا

 رظنلاب اهنع عافدسلا قيرط وه ددجتي يذلا لب لدبتت الو ريغتت ال افلخو افلس ةدحاو مالسإلا
 يلع امتح لومحم فلسلا نم ةمامإلا عضوم يف ناك نمم مالكلا ملع مذو .ةددجتملا اهموصخل
 مالكلا ملع دحجي ال :داجأو يريشقلا مساقلا وبأ ذاتسألا لاق هيف يماعلا ضوخو عدبلا لهأ مالك

 قرط نع الخو «ليصحتلا لهأ قرط كولس هيلع قشو ديلقتلا يلإ نكر لهاج نيلجر دحأ الإ
 امك «لضّيل سانلا ىهن ملعلا اذهب ققحتلا نع يهتنا املف ءاولهج ام ءادعأ سانلاو رظنلا لهأ

 يمعيو هبهذم راوع سانلا ىلع سبلي ةيفخ عدب ىلع يوطنيف ةدساف بهاذم دقتعي لجر وأ لض

 هعدب نع رتسلا نوكتهي نيذلا مه رظنلا لهأ نم ليصحتلا لهأ نأ ملعيو ءهتديقع حئاضف مهيلع
 دوقنلا نم هدي يف اميف للخلاو دوقنلا زيمي نم بحي ال بالقلاو ءهتالاقم حبق سانلل نورهظيو
 ال نيذلاو نوملعي نيذلا يوتسي له) :يلاعت لاق دقو «ةريصبلاو زييمتلا يذ فارصلاك ةدسافلا

 يف درو ام عم- فلاخملا رافكإ يف ةبيهلا باجحل ًأقرخ مهرثكأو سانلا ًارجأو ..ها .(نوملعي
 يسف مهبتك نم رهظي امكو ديعلا قيقد نبا لوقي امك ةيوشحلا ةعامج -ديدشلا ديعولا نم كلذ

 بهذمو «لاجرلا دقن يف هوفلأ اممو ةنسلاو مالكلا مذو ةيمهجلا يلع درلاو ديحوتلاو تافصلا
 .ةلبقلا لهأ نم فلاخملا رافكإ مدع ةنسلا لهأ

۳ 



 بلطلاو ملعلا لغز نايب

 .اذه اذه للضيو ءاذه اذه رفكي فيسلا مهنيب ةيلوصألا نإف «برجي ينقدصي

 ايوشحو امسجم هنولعجي هموصخ دنع راثآلاو رهاوظلا عم فقاولا يلوصألاف

 ًالاضو ايلزتعمو ايمهج نيرخآلا دنع ليوأتلا درط يذلا يلوصألاو ءاعدتبمو

 نولوقي نكامأ يف لوأتو اهضعب يفنو تافصلا ضعب تبثأ يذلا يلوصألاو
 اقا

 قطنملا نم اهعباوتو لوصألا يف تعرب نإف «كب ىلوأ ةيفاعلاو ةمالسلاو
 باتكلاب كلذ عم تمصتعاو «لوقعلا تاراحمو لئاوألا ءارآو ةفسلفلاو ةمكحلاو

 نبا ةبتر غلبت كلذ يف كنظأ امف ءلقنلاو لقعلا نيب تقفلو فلسلا لوصأو ةنسلاو

 ليلضتلاو رجهلاو هيلع طحلا نم هيلإ هرمأ لآ ام تيأر دقو اهبراقت لاو الو «ةيميت

 ارونم ةعانصلا هذه يف لخدي نأ لبق ناك دقف «لطاببو قحب بيذكتلاو ريفكتلاو

 نم قئالخ دنع ةمتق هيلع ًافوسكم ًاملظم راص مث فلسلا اميس هايحم ىلع اًئيضم
 نم فثا وط دنع اعراب ًاققحم ًالضاف ًاعدتبمو «هئادعأ دنع ارفاك اكافأ الاجدو «سانلا
 مومع دنع ةنسلا ييحمو نيدلا ةزوح يماحو مالسإلا ةيار لماحو «ءالضفلا ءالقع

 .ةباحصأ ماوع

 .( )كلل لوقأ ام اذه

 تنأف :لاق انه امل ةفلاخم ضعبب قبس امو اذه يجونقلا ناخ قيدص خيشلا لقن نأ دعبو (1)

 يفامك .ها .رئارسلاب ملعأ هللاو ضقانتلا رهاظ هنإف كلقعب هنزف خيشلا يف همالك يرت

 يف يراضخبلا يفصلا لوق ىلع اقيلعت ةيجرفلا ةعبطلا نم ٠١٠ص يف (رفاولا درلا) عومجم
 اذكه ةعبطلا كلت يف عقو نإو .هإا .(ملعلا لغز) يف هسفن وه ركذ ام هضراعي :(يلجلا لوقلا)

 يف اوعرسأ اوناك ءاملعلا نم ةدع نأ عقاولاو .هلحم ريغ يف قيلعتلا مقر عضوو (ملعلا لجر)

 لغوت يلإ هيف مهلوق نع عجارتلا مهيلع بعص مث رمألا ئداب يف هل اوبزحتو ةيميت نبا ءارطإ

 يريرجلاو يونوقلاو ينيوزقلا لالجلا ىتح دحاو دعب ادحاو هنع اولختف «ةفورعملا هتادرفم يف

 ةدم ىعس نأ دعب فارحنا ضعب ًاضيأ هنع يبهذلا فرحنا لب «هعم مهرابطصا ليعو «مهريغو
 ٤



 يبهذلا ظفاحلا

 (ىطنملا ملع)

 هنم قحلا امأ ءمالسإلا مولع نم وه امو ليبو هررضو ليلق هعفن قطنملا

 عم عطقنت كنإف ءهنم برهاف لطابلاو ءةبيرغ تارابعب ةيكزلا سوفنلا يف نماكف

 ءًأطخلا ىلع كنأ فرعت تنأو كمصخ عطقتو «قحملا كنأ فرعت تنأو كمصخ

 .ةمالسلا ىلاعت هللا لأسن -ةكاكد تامدقمو ةيهاو تارابع ىهف

 تعيضو «ناويحلا تبذع دقف ةرخآلل ال ايندللو ةجحلل ال ةجرفلل هتأرق ناو

 .')باتمب الإ باقعلا نم نمأت الو ءهنم سأيإف باوتلا امأ و .نامزلا

 n س ا ب ل س سس

 سرد نم ىلع ىفخي ال امك اغلاب ايعس هيف طروت امم هلاشتناو هوحن هدادضأ ةأطو فيفختل

 .فلس امع ےدا افع ھتایح

 لاق امك لقي ملو ملعلا اذه يف هتفئاط ءارآ يلإ سايقلاب فاصنإ ضعب انه فنصملا فصنأ (1)

 .قطنملا رذقب انفيناصت سجنن ال ةنسلا لهأ رشاعم نحن :هل نامجلا دوقع حرش يف يطويسلا
 اهيف رصتخاو هقفلا لوصأ يف (رظانلا ةضور) فلأ امل يسدقملا قفوملا نأ بيرغلا نمو .ها

 صخل نيباتكلا صحف نم رهظي امك هتارابعو هبيترت يلع يرجو هتمرب يلازغلا ىفصتسم

 نييثلعلا ضعب فقو املو ‹كلذك ةضورلا خسن ترشتناو ءهباتكل ةمدقم اهلعجو ةيقطنملا هتمدقم

 نم اء زج قطنملا هلعج ىلع ارم ًاباتع قفوملا بتاعو ًابضغ دتحا باتكلا ىلع هبهذم لهأ نم

 ةخسن يف ةمدقملا ىرت كلذلف هيلع باتكلا أرقي نيح ةمدقملا كرتي ذخأو هيلإ عاصناف «هباتك

 يف ةمدقملا تسلمهأ ينإو :هل ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا مجنلا لاق .ةخسن نود

 رهظل اهترصتخا ولف «هققحي ناك اضيأ قفوملا خيشلا الو ملعلا كلذ ققحأ ال ينأل يرصتخم

 كلذ دارأ نمف «تقولا هيلع عطقيو بلاطلل اهب عافتنالا ققحتي الف «نيتهجلا نم اهيلع فلكتلا

 ملي ال نمو .حيرصلا لجرلا نوكي اذكهو .ها .هبتكو هخويش نم هناظم نم هذخأب هيلعف ملعلا

 يسف لوقعلا يوذل ةكحض ىقبيو «ىرج اذام يردي الو طبختيو رعشي الو ضقانتي دق ملعلا اذهب

 لهأ دنع هملعي ال نم ملعب قثوي الو ءراكفألا يف ًاطخلا نع مصعي ملع وهف ءةيرظنلا ثحابملا
 ص ص

 ص



 بلطلاو ملعلا لغز نايب

 (همكحلا ملع)

 نم اهداقتعا ىلإ نكري الو «هحالف ىجري نم اهيف رظني ام ةيهلإلا ةفسلفلا

 نم لالض نكلو «قش يف لسرلا هب تعاج امو قش يف ملعلا اذه نإف «هحاجن حولي

 .يردي نمم رشأ ةمكحلاب يغبني امك لسرلا هب تعاج ام ردي مل

 مهتقحلو اوراح دق ةفسالفلا ىلع درلل اوبدتنا دق نيذلا ناك اذإ .شاب هاثوغاو

 !؟ بلع دود زملاب ,نظلا امف «ةفسك

 مادعإلاو قيرحلا الإ القعو ًاملع اهب نيمئاقلاو اهئاملعو مولعلا هذه ءاود امو

 ولف «نوملسملا اهيف رظنو «بتكلا هذه تبرع ىتح الماك لازام نيدلا ذإ دوجولا نم

 ا ا ناک تکا

 اهيفو «كلذ وحنو باسحو ةيسدنه عئابط نم قح اهيف ةيضايرلا ةمكحلاو

 ةعنص :اهقحو «هللضيو هنيد يف ءرملا يذؤي اهلطابف ههبشأ امو ميجنتلا نم ليطابأ

 .رزو الو هيف رجأ ال امم ريرحتو ناقتإو

 هب برقتي امم الو «نيدلا مولع نم تسيل اهنكل اهب سأب ال ةيعيبطلا ةمكحلاو

 ناک ادا باقع الو باوث الب ةعنص يه لب «داعملا داز نم الو «ىلاعت هللا ىلإ

 ىلع لجرلا باثي دقو «مهنم ةعامج انيأر امك أريخ الدع داقتعالا ميلس اهبحاص

 ا ف ا ا

 مكحت ىتح عطاق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم صن وأ قطان باتك كلذ يف درو له (1)

 عفانلا نوذخأيو راضلا نوقوتي مهبجاوب نوموقي نيملسملا ءاملع لخ هللاب ! ديدشلا مكحلا اذهب

 لهجلا ببسب نيملسملا نوئش داسف ىلإ داسفلا برست امنإو ءاودجو ثيح ةدوشنملا مهتلاضو

 ردقي ال ام هملعب داسفلا نم لمعي نأ ردقي ةريرسلا ئيس ناك نم معن ‹ لمعلاو ملعلاب ال لسكلاو

 .بيردتلاو بيذهتلا ىلع لب ملعلا ىلإ سيل كلذ يف بنذلا نكل ؛لهاجلا هيلع

۲٦ 



 يبهذلا ظفاحلا

 (صضنارفلا ملع)
 حيلم ملع وهو «هقفلا بتك نم باتك وه ذإ ءاهقفلا يف نولخاد نويضرفلاو

 الو تعقو ام هيف ةلأسم نم مكف ءديج كلذ يف طسوتلاو «تقولا توفي هيف ناعمإلاو

 .ادبأ عقت

۲¥ 



 بلطلاو ملعلا لغز نايب

 یاشنإلا ملع)

 ىسلإ جاتحي هيف لماكلاو ءءيش يف ةرخآلا ملع نم سيل ايندلا ءانبأ نف ءاشنإلا
 ةوقو مهف ةعرسو «ةنازرو امات القع ديريو ءةيمالسإلا مولعلا يف ةيوق ةكراشم

 نوضفو «سانلا مايأو ريسلاو نايبلاو يناعملاب ةربخو ءوحنلاو ةغللاب رصبتو ليخت

 .ةباتك نسحو بدألا

 هبجعت ةظفل عضو امبرف «هتبقارمو هللا ىوقت ئشنملا لام سأر نكيل نكلو

 رصم بارخ هيلع بترت رطس يف عدبأ امبرو «يردي ال وهو رانلا ىلإ اهب يوهي

 كيبن مذ دق .غيلب اي تنأ نيأ رظناف ءةغالبلا كلتب مد كفس ىلع هملقب ناعأ امبرو

 هيلع هللا ىلص لاقو ء'(ارحسل نايبلا نم نإ) :لاقف ةغالبلا ملسو هيلع هللا ىلص

 بر حصنبو «ىلعألا كبر ءاضرإب كتغالب ةعارب لمكف ء(ناميإلا نم يعلا) :ملسو

 ضوع هب ام كنيدف كلذ رذعت نإو «نيقتملا نم تنك نإ ةغالبلا لامك انهف ءرمألا

 هيلع هللا طلس ىلاعت هللا طخسب سانلا ىضرأ نمو «سانلا هافک یلاعت ہللا یقتا نمف

 .نيعشاخلا ىلع الإ ةريبكل اهنإو «هاضرأ نم

 !حدق مأ حدم نايبلا بناج يف اذه له ىرت اي (1)

۸ 



 يبهذلا ظفاحلا

 عسا ملعر

 حيبق هحيبقو ليلق وهو نسح هنسحف «مالك وهو ئشنملا نونف نم وه رعشلاو

 توسعنلاو هيبشتلاو وجهلاو حدملا يف فارسإلاو بذكلا هلام تيبو «بلغألا وهو

 هتجهل يف بذكلا ىلع امادقم اهوفم ًاغيلب رعاشلا ناك نإف هبذكأ هحلمأو ءةسامحلاو

 .ءارعشلا ةروس يف رعشلا تقم أرق دقف ءنيدلا قيقر رعشلاب باستكالا ىلع ًارصم

 رعاشلاب رمألا ىدأ امبرو «ءاجهلا نم اونوصتي نأ نيدوجملا ءارعشلا ىلع ردنيو

 نباك دصققملاو «ناسحك نسحملا رعاشلاف -وفعلا هللا لأسن -رفكلا ىلإ زواجتلل
 ءداحتالا يوذك رفاكلاو «جاجحلا نباك رجافلا هيفسلاو «يبنتملاك ملاظلاو كرابملا

 .كلست داو يأ كلسفنل رتخاف

۲۹ 



 بلطلاو ملعلا لغز نايب

 (باسحلا ملع)

 وهو «'مالسإلا مولع نم سيل سرفلاو طبقلا مولع نم ناويدلا عرشو باسحلا
 نمو «قرسأ ناك رهمأ ناك املكو ءايندلاو ةداعسلا لجرلا اهب لاني ةشيعمو ةعنص
 فاقوألا لامو «تاقدصلاو ماتيألل رشابو لدعلا ةاضقل بتكو اهيف هللا ىقتا

 ةعامج انيأر دقف «هتينب روجأمو دومحم اذهف ءهيف ىقتاو ةئامألا ىدأو سرادملاو

 يف ىهتنملا هيلإ ةبتكلا قسافو «بايثلا مهيلع ابائذ انيأرو معن «كلذ وحن ىلع ةريسي

 .رقفلاو ةرداصملاو برضلا نم ةليبو مهرمأ ةبقاعو «قرسلا

 يأ (ميلع ظيفح ينإ) :مالسلا هيلع فسوي نع ةياكح ىلاعت هلوق يف ليق ام ىسانتي هنأك (1)

 .هريغو يدرواملا نسحلا وبأ هركذ امك باسحلا ملعب ميلع نسلألل ظيفح
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 يبهذلا ظفاحلا

 (طورشلا ملع)

 اديمح شاع عرولاو ةلادعلا مزتلاو هيف عرب نم «يعرش نسح ملع '/طورشلا

 ايندلا يف يزخ نم هل دبالف «يواعدلاو ليحلاو ركملاب هيف شاع نمو ءاديقف تامو
 .ىقتأ نمل ريخ ةرخآلاو ليلق ايندلا عاتم لق ءاذه دوسي الو «ىرخألا يف تقمو

 .ةيعرشلا قئاثولاو تالجسلاو رضاحملاو كوكصلا ميظنت ملع وه (1)
۳١ 



 بلطلاو ملعلا لغز نايب

 ( ظعولا ملع)

 ةنسح ةفرعم يعدتسيو «ملعلا يف ةديج ةكراشم ىلإ جاتحی هتاذب نف ظعولا

 ىوقتلا هتدعو ءداهزلاو ءارقفلاو ءاهقفلا نيحلاصلا تاياكح نم راثكإلاو ء«ريسفتلاب
 زواجتي ال هظعو نأ ملعاف نيدلا ليلق ايندلا يف ابغار ظعاولا تيأر اذإف ءةداهزلاو
 مث ةعاسلا كلت يف نيرضاحلا يف رثأو ىكبأ دق هوفم ظعاو نم مكو « عامسألا

 .سانلا هب عفتنا رداقلا دبع خيشلاو نسحلا لثم ظعاولا ناک یتمو «اودعق امك اوماق

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ملسو هبحصو هلآو دمحم اندیس ىلع هللا یلصو

 ملعلا لغز نايب مت هبو
¥ ¥ ¥ X% KF * 
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 يبهذلا ظفاحلا

 ةيميت نبال ةيبه ذا ةحيصنلا

 ىهذلا ظفاحلل

 ةعامج نب ناأهرلا ةخسن نم لوقنم لصا نع

 يئالعلا حالصلا ظفاحما ةخسن نم اهبتك قتلا

 ىهذلا طخ نعةذوخأملا

۲۲۳ 



 بلطلاو ملعلا لغز نايب

 نمم يبهذلا ناك هدض ءاملعلا ماقو هذوذش يف يضمي ةيميت نبا ذخأ امل
 «هملع ةعسل ةاعارم هيلع مهددشت ىلع هدادضأ بتعي ةرم ‹نيفرطلا هئدهت يف ىعس

 وهام بقاوع هرذحیلو هئاولغ نم ففخيل هسفن هيلإ ةلاسرلا هذهب ثعبي ىرخأو
 .مهنع ذوذشلاو ءملعلا لهأ رابك يف ةعيقولا نم هيلع

 هده يواخسلا ىنعو «نيركاذلل ىركذو نيصحافلل دئاوف اهيلع عالطالا يفو

 نم ىلع ادر يبهذلا نع هعافد ءانثأ يف "خيبوتلاب نالعإلا" يف لاق ثيح ةلاسرلا
 ديزمل هتبسن عفد يف يه ةيميت نبال اهبتك ةلاسر هل تيأرو" :بصعتلا طرفل هبسني
 . هدیفم هدصعت
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 يبهذلا ظفاحلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يناميإ يلع ظفحاو .يترثع ينلقأو ينمحرا براي يتلذ يلع .هلل دمحلا
 ( .ينزح ةلق يلع هانزحاو

 .اهلهأ باهذو ةنسلا يلع هافسأ او

 .ءاكبلا يلع يننونواعي نينمؤم ناوخإ يلإ هاقوشاو

 .تاريخلا زونكو يوقتلا لهأو ملعلا حيباصم اوناك سانأ دقف يلع هانزحاو

 .سنؤم خأو لالح مهرد دوجو ىلع ها

 نع سانلا بويع هلغش نمل اًبتو .سانلا بويع نع هبيع هلغش نمل يبوط

 !كنيع يف عذجلا يسنتو كيخأ نيع يف ةاذقلا ىرت مك يلإ

 «سانلا تاروع عبتتو ءاملعلا مذتو كتارابعو كقشاقشو كسفن حدمت مك يلإ

 دق مهنإف ريخب الإ مكاتوم اوركذت ال" :ملسو هيلع هللا يلص لوسرلا يهنب كملع عم

 .كسفن رصتتل يل لوقت كنأ فرعأ «ىلب 'اومدق ام يلإ اوضقأ

 هب ءاج ام اوفرع الو «مالسإلا ةحئار اومش ام نيذلا ءالؤه يف ةعيقولا امنإ

 .داهج وهو ملسو ةيلع هللا يلص دمحم

 ايش اولهجو ءزاف دقف دبعلا هب لمع اذإ امم اريثك اريخ اوفرع هللاو «يلب

 .هينعي ال ام هكرت ءرملا مالسإ نسح نمو مهينعي ال امم اريثك

 .ماتت الو رقت ال ناسللا ميلع جاجحم كنإف انع فك كيلع هللاب لجر اي

 .نيدلا يف تاطولغألاو مكايإ



 بلطلاو ملعلا لغز نايب

 :لاقو لاؤسلا ةرثك نع يهنو ءاهباعو لئاسملا ملسو هيلع هللا يلص كيبن هرك
 ."ناسللا ميلع قفانم لك يتمأ ىلع فاخأ ام فوخأ نإ"

 اذإ فيكف «مارحلاو لالحلا يف ناك اذإ بلقلا يسقت ليلد ريغب مالكلا ةرثكو

 ؟بولقلا يمعت يتلا تايرفكلا كلتو ءةفسالفلاو ةيسنويلا تارابع يف ناك

 ةيفسلفلا تايرفكلا قئاقد شبتت مك ىلإف «دوجولا يف ةكحض انرص دق هللاو

 ؟انلوقعب اهيلع درنل

 مومسلا لامعتسا ةرثكبو «تارم مهتافنصمو ةفسالفلا مومس تعلب دق لجر اي

 .ندبلا يف هللاو نمكتو «مسجلا اهيلع نمدي

 رك تفر رك خو رر دا ةف ن ى قوشو

 دنع ال ء«ةمحرلا لزنت نيحلاصلا ركذ دنعف «راربألا هيف ركذي سلجمل اهاو
 مزح نبا ناسلو جاجحلا فيس ناك «ةنعللاو ءاردزالاب نوركذي نيحلاصلا ركد

 .امهتيخا وف نیقيقش

 انك عدب ركذ يف اوثجو «بوبحلا لكأو «سيمخلا ةعدب ركذ نم انولخ للاب
 مل نمو «ديحوتلا ساسأو ةنسلا ضحم يه تراص دق ء«لالضلا نم اسأر اهدعن

 ىراصنلا ذعتو «نوعرف نم رفكأ وهف رفكي مل نمو ءرامح وأ رفاك وهف اهفرعي

 : ا

 .ديعس تنأف نيتداهشلاب كناميإ كل ملس نإ «كوكش بولقلا يف هللاو

 ملعلا ليلق ناك اذإ اميس ال ءلالحنالاو ةقدنزلل ضرعم هنإف كعبتا نم ةبيخ اي
 كل ودع نطابلا يفو «هناسلو هديب كنع دهاجيو كعفني هنكل ءايناوهش ايلوطاب نيدلاو
 ديلب باذك يماع وأ ؟لقعلا فيفخ طوبرم ديعق الإ كعابتأ مظعم لهف «هبلقو هلاحب

 ينقدصت مل نإف ؟مهفلا ميدع حلاص فشان وأ ؟ركملا يوق مجاو بيرغ وأ ؟نهذلا

 .لدعلاب مهنزو مهشتفف

۳٦ 



 يبهذلا ظفاحلا

 !؟رايخألا يداعتو اهقداصت مك يلإ «كسفن حدمل كتوهش رامح مدقأ ملسم اي

 ؟راربألاب يردزتو اهقدصت مك يلإ

 ؟دابعلا رغصتو اهمظعت مك ىلإ

 ؟داهزلا تقمتو اهللاخت يتم يلإ

 ؟نيحيحصلا ثيداحأ هللاو اهب حدمت ال ةيفيكب كمالك حدمت يتم يلإ

 فيعضتلاب اهيلع ريغت تقو لك يف لب «كنم ملست نيحيحصلا ثيداحأ تيل اي

 .راكنإلاو ليوأتلاب وأ رادهإلاو

 !؟ يوعرت نأ كل نآ مَ

 اتو ب نا تل ناخ اما

 .لاو يلب ؟ليحرلا برق دقو نيعبسلا رشع يف تن امأ

 يلع لبقت كنظ امف «توملا ركذي نمب يردزت لب «توملا ركذت كنأ ركذأ ام

 ‹«تادلجمب ةقرولا هذه ضقن يف ةريبك ةمه كل لب «يظعو يلإ يغصت الو يلوق

 تم او فل لر ج نف نار اغلا تات ل قو

 دنع كلاح نوكي فيكف ءداولا بحملا قوفشلا انأو «يدنع كلاح اذه ناك اذإف

 ؟ءالضفو ءالقعو ءاحلص مهيف هللاو كؤادعأو «كئادعأ

 .رقبو روعو ةلطبو ةلهجو ةبذكو ةرجف مهيف كءايلوأ نأ امك

 يدهأ ًاءرما هللا محر) ءارس يتلاقمب عفتنتو ةينالع ينبست نأب كنم تيضر دق

 «بوشتأ ال انأ نإ يل ليولا «بونذلا ريزغ بويعلا ريثك ينإف «(يبويع يلإ

 .هتیادهو هقيفوتو هتحماسمو هللا وفع يئاودو «بويغلا مالع نم يتحيضفا وو

 هلآ يلعو «نييبنلا متاخ دمحم انديس يلع هللا يلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 .نيعمجأ هبحصو

۷ 



 بلطلاو ملعلا لغز نايب ت ج کے ا ا ا <

۳۸ 



 يبهذلا ظفاحلا

۳۹ 



 ا ت بلطلاو ملعلا لغز نايب

 سرهفلا

 E EE OR O DDO عوضوملا

 a O O O ديوجتلاو ةءارقلا ملع يلع مالكلا

 O O O O ثيدحلا ملع يلع مالكلا

 E O يكلاملا بهذملا يلع مالكلا

 E O يفنحلا بهذملا يلع مالكلا

 E a O يعفاشلا بهذملا يلع مالكلا

 ESS e يلبنحلا بهذملا يلع مالكلا

 E وحنلا ملع يلع مالكلا

 EOI ةغللا ملع ىلع مالكلا

 E EE ريسفتلا ملع ىلع مالكلا

 ESSE EES هقفلا لوصأ ملع يلع مالكلا

 i E OOO TR نيدلا لوصأ ملع يلع مالكلا

 dP قطنملا ملع يلع مالكلا

 E OD as ةمكحلا ملع يلع مالكلا

 CON SE ضئارفلا ملع يلع مالكلا

 E a RG O O o ءاشنإلا ملع ىلع مالكلا

 E O رعشلا ملع يلع مالكلا

 O O باسحلا ملع ىلع مالكلا

 O E E Sd طورشلا ملع يلع مالكلا

 DL o ظع ولا ملع ىلع مالكلا

 0 EO ةيميت نبال ةيبهذلا ةحيصنلا

 E O O yy سرهفلا
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